
 
 يوم الجمعةتحديد ساعة استجابة الدعاء 

Thamer HATAMLEH 
 ملخص البحث

ََاتََُقَوَْالََ
ُ
ََاةَِيََحَََِفََْةٌَمَ هَِمََُاتٌََقَوََْأََيََىََِاءَِعََللدَ َةَُابََجََتََسَْادل

ُ
َقاتَِهَالوَْذََىَََنَْمَِ،َفََمَِلَِسَْادل

َِفََفََِلَتَُاخََْنكََِلََ،ةَِاعََالسَ َهَِذَِىَََنََْوَرَ حََتََواََ ََانَُكََََحَُالَِالصَ َفَُلََ،َفالسَ ةَِعََمَُالََُمَِوَََْ ََِفََةٌَاعََسََ
ََََْلَةَإَِعََمَُالََُمَِوََْ َََنَْمََِةَِاعََهَالسَ ذَِىَََدَََِْدَِتََْ اَىًََنَِْغََ،َوََتَْعََرُفََِمََْأََةٌَيََباقََِيََىََِلَْىََ،َوََلًَوَْق ٌَََْنََسََِ
َهَِذَِىَََنَْعَََيبَُيَيَُِذَِالَ َثَِحَْبََاَالَْذََىَََاَِفَْهََي َْلَْعَََفَُقََِنََ؛ةَِاعََالسَ َهَِذَِىَََصَ تَََُِتَالَ َورَِمَُاْلََُنََمَِ

 .ةَِعََمَُالََُمَِوََْ َََارَِهََن َََنَْةَمَِرََي َْخَِالَََةَِاعََالسَ اَبَِىََدَََِْدَِتَََْ،َُثَ لتَِاؤَُسََالتَ 
َنبوي،كلمات مفتاحية:  َتليليَحدَث َحدَث َاحلدَث، َالوقاتَسلتلف ،

 ،ََومَالمعة.ادلستجابةَللدعاء
ÖZET 

Duanın kabul edildiği zaman dilimleri Müslümanın 
hayatında önemli bir yere haizdir. Bu zaman 
dilimlerinden biri de Cuma gününde saklı bulununan 
bir vakittir. Nitekim Selefi Salih bu vakti elde etmek 
için çaba sarfetmiştir. Ne var ki Cuma gününde 
saklı bu vaktin tayini hususunda elli görüş 
serdedilmiştir. Öte yandan bu vaktin hâlen baki olup 
olmadığı gibi bu vakit ile ilgili birçok soru 
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bulunmaktadır. Bu makale, söz konusu sorulara 
cevap verecek, nihayetinde bu vaktin Cuma 
gününün son zaman dilimi olduğunu belirtecektir. 
Anahtar Kelimeler: Hadisi Nebevî, Muhtelefu’l-
hadis, Hadis tahlili, Duanın kabul edildiği vakitler, 
Cuma günü. 

 
 

 مشكلة البحث 
َكثًنةَتربوَعلىََسٌنَقولًَفَتدَدَىذهَالساعةَعلىََاخُتلف َماَ،َأقوال منها

مَوىلَىيَمعروفةَ؟َوىلَىيَباقيةَأَفهلَنستطيعَتدَدىا؟َ،الفَأحايَثًاَأخرىيَُ
َالبحثَرُفعت؟ َالَفَىذا َعلىَىذه َباإلجابة تَرجَالرواَاتَمنَخاللََسئلةنقوم

وتقدميَالقولََوحلَاإلشكالَفيهاَاحَاحلدَثلفَوشرَ أقوالَالسَ َالواريةَفيها؛َومناقشة
َ.تعالَشاءَاهللَالراجحَإنَْ

 منهجية البحث 
للرواَاتََوالنقديَوالتحليليَفَتَرجَاحلدَثَحثَادلنهجَالستقرائياسلكَالب

،َجتَاحلدَثالتَخرَ ادلسندةَالكتبََباحثَأىمَ ففيَرلالَالتخَرجَذكرَالَقوال،وال
َالكتبَفَمعظمَُروياحلدَثََ؛َمنها:َأنَ ةَأمورستيعاهباَبأكملهاَوذلكَلعدَ ريَاوملَنَُ

ايةَعلىَاحلدَث،َوإَملََأتَِاحلدَثََروىالذيََأنَ َكذلكََ،َومنهادَثيةاحل جاءََنَْبَز
َضعيف َطَرق َمن َجاءت اية َالرتجيحبَز َوعند َاإلَ، َبٌنََشكالوحل َالتوفيق نذكر

َ.شاءَاهللَتعالَإنََْالراجحالقوالَحىتَنصلَالَالقولَالقربََو
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 أىمية الدراسة: 
تكمنَأمهيةَالدراسةَفَتدَدَوقتَاستجابةَالدعاءَفََومَالمعة،َوىذاَالمرَ

َإذََََْهمَ  َعليوَفَاستجابةَالدعاء،َصََىوَوقتََطلبوَادلسلمَلقََِكلَمسلم، رهَوالنص 
َأحايَثٌَ َتُعارضها َولكن َالوقت، َىذا َالحايَث َبعض َف ذُكر َميكنََوقدَّ أخرى

َالرتجيحَبينها.
 الدراسات السابقة:

َفيصلَ َادللك َمركز َمثل َالعلمية َوادلراكز َالبحث َزلركات َف َالبحث َخالل من
أفريَىذاَادلوضوعَبدراسةَمستقلة،َتقومَعلىََنَْباحثَمََللدراساتَوالبحوثَملَيدَال

َكالمَالسلفَوشر احََوقتَاستجابةَالدعاءََومَالمعة،َوتدَدبيانَ َماَُوجدَمن إل 
َمنَالعلماءَ َوغًنه َفَ)الفتح( َمثلَابنَحجر َالساعة َكالمَحولَىذه احلدَثَمن

َرمحهمَاهللَتعال.
َ

 مطالب وخاتمة.لى مبحثين وأربعة قد قسمت البحث إو 
 المبحث األول: متن الحديث وبيان غريبو وزيادات الرواة.

َ:َمنتَاحلدَثَوتريو.َالولَادلطلب
اياتَال:َغَربَاحلدَثََوالثاينَادلطلب َ.َفيوَز

 قوال.: شرح الحديث وبيان الراجح من األالمبحث الثاني
َ:َشرحَاحلدَثَوحلَاإلشكال.َالولَادلطلب
َالقوالَفَالساعةَادلستجابة،َمعَالقولَالراجح.:َالثاينَادلطلب
َىمَالنتائج.وأَاخلامتة

َقائمةَادلصايرَوادلراجع
َ
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 المقدمة
َاهلل،َ َإل َإلو َل َأن َوأشهد َونستغفره، َونستهدَو، َونستعينو، َحنمده، َهلل َاحلمَد إن 
َآلو َوعلى َعليو، َاهلل َصلى َورسولو َعبده َزلمدًا َأّن َوأشهد َلو، َشَرك َل َوحده

َفَ َوسلم َعليو َاهلل َصلى َنبيهم َسنة َبنشر َقاموا َادلنتخ بٌن، َوأصحابو الطيبٌن،
َتضليلَ َمن َسادلة َصافية َإلينا َفوصلت َالخيار، َالتابعون َتلقاىا َوعنهم المصار،

إنّاَحننَنزّلناَالذّكرَوإنّاَلوَحلافظونادلضلٌن،َمصداقاًَلقولَاهللَتعالَ:
رمحةََنَْمَِ،َفََٔ

لدنيا،َأْنَجعلهاَآخرَالممَوجوياًَفَىذهَاَصلىَاهللَعليوَوسلمَمدةَزلمَ بأََُتعالَاهلل
َ َويخوًل َحسابًا َمستجابةَإوأوذل ا َأوقاتًا َجعل َأْن َرمحتو َومن َالقيامة، ََوم َالنة ل

د واَفَالدعاءََسألواَاهللَمنَخًنيَالدنياَواآلخرةَ؛َجَََللدعاء،َفإذاَأذنبواَأوَأرايواَأنَْ
َالوقات،َ َالفَىذه َلَتري،َويعوة َعندَفللصائمَيعوة َادلسافر،َويعوة والد،َويعوة

لتقاءَالصفوف،َويعوةََومَالمعةَفَساعةَمعينة،َوغًنىاَمنَالوقات،َوقدََيَأبَإ
َََُ َقد َالت َالحايَث َبيان َعلى َاحلدَث َفَعلماُء َتعارضًا َفيها َأّن ََوْىلة َلّول ظن 

َ ََصعب َأو َرواَاهتا؛ َبإالوصول َقول َترجيح َتُدخلَل َقد َوالت َالعلماء، َأقوال ٌن
َِمنَأمرهَعندَقراءهتا،َوالقارئَلكتبَش روحَاحلدَثَعندَإَرايَمثلَالقارئَفََحًنة

َال وَ)ادلنهاجَشرحََبنَحجرَلَ)فتحَالباري(َمثلَحايَثََرىَذلكَبوضوحىذه
َعلىَطلبةَمسلم(َل َكانَلزامًا لنوويَوغًنىمَمنَالعلماءَرمحهمَاهللَتعال،َومنَىنا

َادلختص َالالعلم َىذه َمثل َعلى َالوقوف َوحلٌَن َفوائد َمن َفيها َما َوبيان حايَث
َكماَفعلَالشافعيَوالطحاويَوابنَقتيبةَرمحهمَاهللَتعال.ََ-دََجَِوََُإنَْ–إشكالَالفهمَ

                                                           
َ.ٜسورةَاحلجر:َآَةََٔ
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َالمعة؛َوتقيقَ َمنََوم َادلستجابة َنقفَعلىَبيانَوقتَالساعة َادلقام وفَىذا
َ َفأسألَاهللَالعليَالقدَر ََ َُالقولَفيها، َوأنَْسَِيََأن َلنا َالتوفيقََر َومنو َخطانا؛ َسدي

 .وعليوَالتكال
 .المبحث األول: متن الحديث وبيان غريبو وزيادات الرواة

َوَليتمَ قَََرطَُبيانَنَتَرجَاحلدَثََومََِدَ قاشَفَرواَاتَاحلدَثَلَبَُءَبالنَ دَْقبلَالبََ
شكلَلفاظَالتَقدَتَُوالَفيدَفَبعضَادلسائل،تَقدَتَُلفاظَالادلقابلةَبينهاَوبيانَال
بها. َفَفهماَوبيانَغَر

 .ول: متن الحديث وتخريجوالمطلب األ 
 الرواية األولى:

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ذََكَر يَ ْوَم ) رضي اهلل عنوَعْن َأِبي ُىَريْ َرة 
َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُىَو قَائٌِم ُيَصلِّي َيْسَأُل اللََّو تَ َعاَلى  اْلُجُمَعِة فَ َقاَل ِفيِو َساَعٌة ََل يُ َواِفُقَها

 .َوَأَشاَر بَِيِدِه يُ َقلُِّلها( َشْيًئا ِإَلَّ َأْعطَاُه ِإيَّاهُ 
َالبخاري .ٔ َعنَالعرجَعنَةَِبعدَ َأخرجو رةَطرقَعنَأيبَالزناي َومنَٕأيبَىَر ،

رةَ نَعنَأيبَىَر منلتوَعلىَ)َووضعَأَُفيهاَوزايطَرقَسلمةَبنَعلقمةَعنَزلمدَبنَسًَن
 .ٖ(واخلنصرَبطنَالوسطى

َمسلم .ٕ رةَأيبَعنَوأخرجو َىَر َأيب َعن َالعرج َعن َذكرَالزناي َعلى َوجاء ،
رةَفَبداَةَالباب   .ٗستةَطرقَللحدَثَعنَأيبَىَر

                                                           
َكتابَالمعة،َبابَالساعةَالتَفَالمعة،َيارَصحيحَالبخاريَٕ ،َزلمدَبنَإمساعيلَالبخاري،

َ(.ٖٜ٘،َحدَثَ)ٕٕٓالرقم،َي.طَ،َي.َت،َصَ
َكتابََٖ ،َ(ٜٕٗ٘،َحدَث)َٖٙٔٔالمعة،َبابَالساعةَالتَفَالمعة،َصادلصدرَالسابق،
َ(.ٓٓٗٙحدَثَ)َو
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 .َ٘الزنايَعنَالعرجَعنَأيبَىَررةعنَأيبوأخرجوَمالكَفَادلوطأَ .ٖ
رةَعنَأَوبَعنَوأخرجوَالنسائي .ٗ َ.ٙزلمدَعنَأيبَىَر
نَعنَأيبَىَررةعنَأََوَبنَماجووأخرجوَا .٘  .ٚبَعنَزلمدَبنَسًَن
 
َعنَجدهََبنَكثًنَبنَعبداهللَبنَعمروََومنَطَرق .ٙ َأبيو عوفَادلقرينَعن

 .ٛدَثاحللَرسولَاهللَصلىَاهللَعليوَوسلمَفذكرَ:َقاقال
رةََوبأَمنَطَرقوأخرجوَاإلمامَأمحدَ .ٚ  .ٜعنَزلمدَعنَأيبَىَر
رةَابنَعونَعَومنَطَرق .ٛ  .ٓٔنَزلمدَعنَأيبَىَر

                                                                                                                                        
َكتابَالمعة،َبابَالساعةَالتَفَالمعة،ََٗ صحيحَمسلم،َمسلمَبنَاحلجاج،َالنيسابوري،

 (.ٕ٘ٛ،َحدَثَ)ٕٕٓم،َصَٕٔٓٓ-ى َٕٕٗٔيارَابنَاذليثم،َالقاىرةَ،َي.ط،َ
َكتابَالمعة،َبابَمَ٘ اَجاءَفَالساعةَالتََومَالمعة،َمكتبةَالصفا،َادلوطأ،َمالكَبنَأنس،

 (.َٖٕٛ،حدَث)٘ٚم،َ،َصَٕٔٓٓ-ى َٕٕٗٔ،َٔالقاىرةَ،َمصدر،َط
َكتابَالمعة،َبابَالساعةَالتََستجابَفيهاََٙ سننَالنسائي،َأمحدَبنَشعيبَالنسائي،

،َٕٗٔم،َصََٜٜٜٔ-ى َٕٓٗٔ،َٔالدعاءََومَالمعة،َيارَابنَحزم،َبًنوت،َلبنان،َط
 (.ٜٖٔٔ)حدَثَ

َكتابَإقامةَالصالة،َبَاُبََماََجاَءَِفَالس اَعِةَال ِتََٚ ين، سننَابنَماجو،َزلمدَبنَََزدَالقزَو
 (.ٖٚٔٔ،َحدَثَ)ٖٓٙصََ-َٔتُ ْرَجىَِفَالُُْمَعِة،َيارَالفكر،َبًنوت،َي.َط،َي،َت،َج

َكتابَإقامةَالصالة،َبابَماَجاءَفَالساعةَالتَتُرجىََومَٛ ،َصَٔالمعة،َجَادلصدرَالسابق،
َ(،َقالَاللباين:َ)ضعيفَجداً(.ٖٛٔٔ،َحدَث)َٖٓٙ

،َصَٕمسندَاإلمامَأمحد،َأمحدَبنَحنبلَالشيباين،َمؤسسةَقرطبة،َالقاىرةَ،َي.ط،َي.َت،َجَٜ
َ(قالَشعيبَالرنؤوط:َ)َإسنايهَصحيحَعلىَشرطَالشيخٌن(.ٔ٘ٔٚ،َحدَثَ)ٖٕٓ

شعيبَالرنؤوطَ:ََ(،َقالَٙٙٗٚث)،َحدٕ٘٘،َصَٕادلصدرَالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَٓٔ
َ)إسنايهَصحيحَعلىَشرطَالشيخٌن(.
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لمةَالنصاريَعنَأيبَسعيدَاخلدري،َالعباسَعنَزلمدَبنَمسَومنَطَرق .ٜ
رة  .ٔٔوأيبَىَر

رةومنَطَرقَزلم .ٓٔ ايَعنَأيبَىَر  .ٕٔدَبنََز
رةسعيدَبومنَطَرقَ .ٔٔ  .ٖٔنَادلسيبَعنَأيبَىَر
رةأَوبَعنََومنَطَرق .ٕٔ نَعنَأيبَىَر  .ٗٔابنَسًَن
رةَوقدَ:وَقالأيبَالزبًنَعنَجابرَأنَ َومنَطَرق .ٖٔ  .٘ٔقالَابوَىَر
رةشعبةَعنَزلمدَبنََزومنَطَرقَ .ٗٔ  .ٙٔايَعنَأيبَىَر
ايَقالَمسَومنَطَرق .٘ٔ رةََقولمحايَبنَسلمةَعنَزلمدَبنََز  .ٚٔعتَأباَىَر

 :نيةالرواية الثا -

                                                           
: (َقالَشعيبَالرنؤوطٗٚٙٚ،َحدَثَ)ٕٕٚ،َصَٕادلصدرَالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَٔٔ

 )صحيحَبشواىدهَوىذاَإسنايَضعيف(.
لَشعيبَالرنؤوط:َ(،َقاٙ٘ٚٚ،َحدَثَ)ٕٓٛ،َصَٕمسندَأيبَىَررة،َجَادلصدرَالسابق،َٕٔ

َ:َإسنايهَصحيحَعلىَشرطَالشيخٌن(.الرنؤوط)شعيبَ
 (،َقالَشعيبَالرنؤوطٓٔٛٚ،َحدَثَ)ٕٗٛ،َصَٕادلصدرَالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَٖٔ
َ)إسنايهَصحيحَرجالوَثقاتَرجالَالشيخٌن(.: 
شعيبَالرنؤوطَ:َ (،َقالٔٔٛٚ،َحدَثَ)ٕٗٛ،َصٕادلصدرَالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَٗٔ

َ)إسنايهَصحيح(.
(َقالَشعيبَالرنؤوطَ:َٕٕٜٛ،َحدَثَ)ٖٓٗ،َصَٕالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجادلصدرََ٘ٔ

 )صحيحَوىذاَإسنايَضعيفَمنَأجلَابنَذليعة(.
شعيبَالرنؤوطَ:َ قالَ(ٖٜٜٛ،َحدَثَ)ٚ٘ٗ،َصٕادلصدرَالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَٙٔ

َ)إسنايهَصحيحَعلىَشرطَالشيخٌن(.
(قالَشعيبَالرنؤوطَ:َٓٚٓٓٔ،َحدَثَ)ٜٙٗ،َصَٕادلصدرَالسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَٚٔ

َ)إسنايهَصحيحَعلىَشرطَمسلم(.
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َأَسِمْعَت َعْن َأِبى بُ ْرَدَة ْبِن َأِبى ُموَسى اأَلْشَعِريِّ قَاَل: قَاَل ِلي َعْبُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر 
ُث َعْن َرُسوِل اللَِّو  ِفي َشْأِن َساَعِة اْلُجُمَعِة قَاَل  -صلى اهلل عليو وسلم-َأبَاَك ُيَحدِّ

يَ ُقوُل: ِىي  -صلى اهلل عليو وسلم-قُ ْلُت نَ َعْم َسِمْعُتُو يَ ُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّو 
 (.صَّاَلةُ َما بَ ْيَن َأْن َيْجِلَس اإِلَماُم ِإَلى َأْن تُ ْقَضى ال

سلرمةَعنَأبيوَعنَأيبَبريةَبنَأيبََمنَطَرقَابنَوىبَعنأخرجوَمسلمَ .ٔ
 .ٛٔشعريموسىَال

عنَأبيوََأخربينَسلرمةََعينَأيبَبكًنمنَطَرقَابنَوىبَياويَوأخرجوَابوَ .ٕ
 .ٜٔأيبَبريةَبنَأيبَموسىَالشعريَعن

 
 :الرواية الثالثة -

َعْن َأِبي ُىَريْ َرَة قَاَل: َأتَ ْيُت الطُّوَر فَ َوَجْدُت ثَمَّ َكْعًبا َفَمَكْثُت َأنَا َوُىَو يَ ْوًما 
ْورَاِة فَ ُقْلُت َلُو: قَاَل  ثُِني َعِن الت َّ ثُُو َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُيَحدِّ ُأَحدِّ

ْمُس يَ ْوُم اْلُجُمَعِة ِفيِو َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعلَ  ُر يَ ْوٍم طََلَعْت ِفيِو الشَّ ْيِو َوَسلََّم: َخي ْ
اَعُة َما َعَلى  ُخِلَق آَدُم، َوِفيِو ُأْىِبَط، َوِفيِو تِيَب َعَلْيِو، َوِفيِو قُِبَض، َوِفيِو تَ ُقوُم السَّ

ْمُس َشَفًقا اأَلْرِض ِمْن َدابٍَّة ِإَلَّ َوِىَي ُتْصِبُح يَ ْوَم اْلُجُمَعِة مُ  ِصيَخًة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ
اَعِة ِإَلَّ اْبَن آَدَم، َوِفيِو َساَعٌة ََل ُيَصاِدفُ َها ُمْؤِمٌن، َوُىَو ِفي الصَّاَلِة َيْسَأُل  ِمَن السَّ

ِىَي ِفي   اللََّو َشْيًئا ِإَلَّ َأْعطَاُه ِإيَّاُه فَ َقاَل َكْعٌب: َذِلَك يَ ْوٌم ِفي ُكلِّ َسَنٍة ؟ قُ ْلُت: َبلْ 
ُكلِّ يَ ْوِم ُجُمَعٍة فَ َقَرَأ َكْعٌب قَاَل: َصَدَق َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُىَو ِفي  

                                                           
َكتابَالمعة،َبابَالساعةَالتَفَالمعة،َصََٛٔ ،َحدَثَٕٕٓصحيحَمسلم،َمصدرَسابق،
(َٖٛ٘.) 

َ ُةََساَعٍةَِىئََٜ َكتابَالصالة،َبابَاإِلَجابَِةََأ سننَأيبَياوي،َسليمانَبنَالشعثَالسجستاين،
َ(.ٜٗٓٔ،َحدَثَ)ٙٙٔ،َي.َت،َصََٔعِة،َمكتبةَادلعارف،َالَراض،َطِفَََ ْوِمَاْلُمَُ



 9 

، فَ َقاَل: ِمْن َأْيَن ِجْئَت ؟ ِبي َبْصَرَة اْلِغَفاِريَّ ُكلِّ ُجُمَعٍة َفَخَرْجُت فَ َلِقيُت َبْصَرَة ْبَن أَ 
: َلْو َلِقيُتَك ِمْن قَ ْبِل َأْن تَْأتَِيُو َلْم تَْأتِِو، قُ ْلُت َلُو: ِلَم؟ قَاَل: قُ ْلُت: ِمَن الطُّوِر قَالَ 

ِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل: ََل تُ ْعَمُل اْلَمِطيُّ ِإَلَّ ِإَلى َثاَلثَِة 
فَ َلِقيُت َعْبَد اهلِل ْسِجِد بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، َومَ  َمَساِجَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِدي،

ْبَن َساَلٍم فَ ُقْلُت َلُو: َلْو رََأيْ َتِني َخَرْجُت ِإَلى الطُّوِر فَ َلِقيُت َكْعًبا َفَمَكْثُت َأنَا َوُىَو 
ثُِني َعِن ا ثُُو َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوُيَحدِّ ْورَاِة، فَ ُقْلُت َلُو: يَ ْوًما ُأَحدِّ لت َّ

ْمُس يَ ْوُم اْلُجُمَعِة  ُر يَ ْوٍم طََلَعْت ِفيِو الشَّ قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: َخي ْ
اَعُة َما  ِفيِو ُخِلَق آَدُم، َوِفيِو ُأْىِبَط، َوِفيِو تِيَب َعَلْيِو، َوِفيِو قُِبَض، َوِفيِو تَ ُقوُم السَّ

ْمُس َعَلى  اأَلْرِض ِمْن َدابٍَّة ِإَلَّ َوِىَي ُتْصِبُح يَ ْوَم اْلُجُمَعِة ُمِصيَخًة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ
اَعِة ِإَلَّ اْبَن آَدَم، َوِفيِو َساَعٌة ََل ُيَصاِدفُ َها َعْبٌد ُمْؤِمٌن، َوُىَو ِفي  َشَفًقا ِمَن السَّ

ُه ِإيَّاُه فَ َقاَل َكْعٌب: َذِلَك يَ ْوُم ِفي ُكلِّ َسَنٍة ؟ فَ َقاَل الصَّاَلِة َيْسَأُل اللََّو َشْيًئا ِإَلَّ َأْعطَا
َعْبُد اهلِل ْبُن َساَلٍم: َكَذَب َكْعٌب قُ ْلُت: قَ َرَأ َكْعٌب فَ َقاَل: َصَدَق َرُسوُل اهلِل َصلَّى 

َصَدَق َكْعٌب ِإنِّي  اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُىَو ِفي ُكلِّ ُجُمَعٍة، قَاَل َعْبُد اهلِل ْبُن َساَلٍم:
ثِْني ِبَها قَاَل: ِىَي آِخُر َساَعٍة َمْن يَ ْوِم  اَعَة، قُ ْلُت: يَا َأِخي َحدِّ أَلْعَلُم تِْلَك السَّ
ْمُس فَ ُقْلُت: َألَْيَس َقْد َسِمْعَت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اللَُّو  اْلُجُمَعِة قَ ْبَل َأْن َتِغيَب الشَّ

اَعُة َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل:  ََل ُيَصاِدفُ َها ُمْؤِمٌن، َوُىَو ِفي الصَّاَلِة َولَْيَسْت تِْلَك السَّ
َصاَلًة، قَاَل: َألَْيَس َقْد َسِمْعَت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَ ُقوُل: َمْن َصلَّى 

ُو الصَّاَلُة الَِّتي تَِليَها ؟ قُ ْلُت: َوَجَلَس يَ ْنَتِظُر الصَّاَلَة َلْم يَ َزْل ِفي َصاَلٍة َحتَّى تَْأتِيَ 
 .(قَاَل: فَ ُهَو َكَذِلكَ  بَ َلى
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ةَبنَعبدالرمحن،َعنَأيبَبراىيمَعنَأيبَسلمعنَزلمدَبنَإبوَياويَأخرجوَأَ .ٔ
رة رة،َٕٓىَر  .ٕٔوالنسائيَعنَأيبَسلمةَبنَعبدَالرمحنَعنَأيبَىَر

ََأيبََسَلَمةَََابنَماجوَوَ .2 َََعْن َْبِن َاهلِل ََعْبِد َقَالَََعْن ََساَلٍم َاهلِلَ): قُ ْلُتََوَرُسوُل
َِكَتاِبَاهللَِ:َإَِىَاهللََعلْيِوَوَسل َمََجاِلسٌََصلَ  :َِفَََ ْوِمَالُُْمَعِةََساَعٌةََلََُ َواِفُقَهاَن اَلََنِجُدَِف

َقَضىََلُوََحاَجَتُو،َقَاَلََعبََْعْبٌدَُمْؤِمٌنَََُصل يَََْسَأُلَالل َوَِفيَهاََشْيئًَ :َفََأَشاَرَِإََل َُدَاهللَِا،َِإلَ 
َ،َأَْوَبَ ْعُضََساَعٍة،،َفَ ُقْلُت:ََصَدْقتََ:َأَْوَبَ ْعُضََساَعةٍَََصل ىَاهللََعلْيِوَوَسل مَََرُسوُلَاهللَِ

ََساَعاِتَالن  َهاِر،َقُ ْلتَُ َِىَي؟َقَاَل:َآِخُر ََساَعٍة َلَْيَسْتَسََقُ ْلُت:ََأي  ََصاَلٍة،َ:َِإن  َها اَعَة
َبَ َلى َاْلُمؤََِْإنَ َقَاَل: ََجَلسََاْلَعْبَد َُث  ََصل ى َِإَذا َِفَِمَن َفَ ُهَو ،َ َالص اَلُة َِإل  َََيِْبُسُو ََل ،

 .ٕٕ(َصالَةٍَ
 
 :الرواية الرابعة -

) يوم الجمعة ل اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال :عن جابر بن عبداهلل عن رسو 
إَل آتاه اهلل  جد مسلم يسأل اهلل عز وجل شيئاً َل يو  -يريد ساعة –ثنتا عشرة 

 (.جل فالتمسوىا آخر ساعة بعد العصرعز و 

                                                           
َلِةَالُْمََُٕٓ َكتابَالصالة،َبابََفْضِلَََ ْوِمَالُُْمَعِةََولَي ْ ،ََ٘ٙٔعِة،َصسننَأيبَياوي،َمصدرَسابق،

 لباين:َصحيح(.(َ)قالَالٙٗٓٔحدَث)
َكتابَالمعة،َبابَٕٔ ذكرَالساعةَالتََستجابَفيهاَالدعاءََومََسننَالنسائي،َمصدرَسابق،

 صحيح(.َقالَاللباين:)(،َٖٓٗٔ،َحدَث)ٖٔٔ،َصٖالمعة،ج
َكتابَإقامةَالصالة،َٕٕ بَاُبََماََجاَءَِفَالس اَعِةَال ِتَتُ ْرَجىَِفََسننَابنَماجو،َمصدرَسابق،

 (،َقالَاللباين:َ)حسنَصحيح(.ٜٖٔٔ،َحدَث)ٖٓٙ،َصَٔالُُْمَعِة،َج
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َ.ٖٕالنسائيََوَأبوَياويَأخرجو
َ:الخامسةَالروايةَ-

أول زمرة من أمتي تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها ) 
عبد مسلم قائم  نجم في السماء إضاءة وفي الجمعة ساعة َل يوافقها على أشدِّ 

  (يصلي يسأل اهلل عز وجل إَل أعطاه إياه وىي بعد العصر
رةَأخرجوَاإلمامَأمحد َ.َٕٗعنَأيبَىَر

َ
 :الرواية السادسة -

 قال: عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو وسلم
اَعَة الَِّتي تُ ْرَجى ِفي يَ ْوِم الُجُمَعِة بَ ْعَد ) ْمسِ الَتِمُسوا السَّ  (.الَعْصِر ِإَلى َغْيُبوبَِة الشَّ

َ.ٕ٘أخرجوَالرتمذيَهبذاَاللفظَ
                                                           

َ ُةََساَعٍةَِىَىَِِفَََ ْوِمَالسننَٖٕ َكتابَالصالة،َبابَاإِلَجابَِةََأ ،َأبوَياوي،َمصدرَسابق،
َكتابَالمعة،َبابَٓ٘ٓٔ،َحدَثَ)٘ٓٗ،َصٔالُُْمَعِة،ج (،َوالسنن،َالنسائي،َمصدرَسابق،

(،َقالَاللباين:َ)إسنايهَصحيحَعلىَشرطَمسلم،َٜٖٔٔ،َحدَثَ)ٕٗٔوقتَالمعة،َص
فقوَادلنذريَوالذىيب،َوصح حوَأَضاًَالنووي،َوحس نوَالعسقالين(،َصحيحَوكذاَقالَاحلاكم،َووا

،َمؤسسةَغراسَٔ،َط(ٖٜٙ،َحدَثَ)ٕٙٔ،َصٗأيبَياوي،َزلمدَناصرَالدَنَاللباين،ج
ت،َللنشرَوالتوَزع  م.ََٕٕٓٓ-ى ََٖٕٗٔ،َالكَو

(،َٗٚٙٚ،َحدَثَ)ٕٕٚ،َصَٕمصدرَسابق،َمسندَأيبَىَررة،َجَاإلمامَأمحد،َسند،ادلَٕٗ
 )قالَشعيبَالرنؤوط:َصحيحَبشواىدهَوىذاَإسنايَضعيف(.

كتابَالمعة،َبابََسننَالرتمذي،َزلمدَبنَعيسىَالرتمذي،َيارَالوراقَللنشرَوالتوَزع،َٕ٘
َوقالَ(،ٛٛٗ،َحدَث)َٖٚٔم،َصَٕٕٓٓى ،َٕٕٗٔ،َٔالساعةَالتَترجىََومَالمعةَ،َط

أبوَعيسى:َ)ىذاَاحلدَثَغَربَمنَىذاَالوجو،َوقدَرويَىذاَاحلدَثَعنَأنسَعنَالنيبَصلىَ
اهللَعليوَوسلمَمنَغًنَىذاَالوجو،َزلمدَبنَأيبَمحيدََض عف،َضع فوَبعضَأىلَالعلمَمنَقبلَ
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َ
 :الرواية السابعة-

: ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: قعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال
: ما ىذه يا ، فقلتسوداء ةالبيضاء فيها نكتأتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة )

كون عيدًا لك وألمتك بعدك، ، تبها ربك اليكل: ىذه الجمعة بعث جبريل؟ قا

                                                                                                                                        

ُقالَىو:َأبوَإبراىيمَالنصاري،َوىوَمنكرَاحلدَث،َ قالَلو:َمحايَبنَأيبَمحيد،ََو حفظو،ََو
بعضَأىلَالعلمَمنَأصحابَالنيبَصلىَاهللَعليوَوسلمَوغًنىمَأن َالساعةَالتَترجىَفيهاَورأىَ

بعدَالعصرَإلَأنَتغربَالشمس،َوبوََقولَأمحدَوإسحاق،َوقالَأمحد:َأكثرَالحايَثَفَ
َالساعةَالتَترجىَفيهاَإجابةَالدعوةَأهناَبعدَصالةَالعصرَوترجىَبعدَزوالَالشمس(،َ

عنَزلمدَبنَمحيدَعنَموسىَبنَوريانَعنَ) اينَفَالسلسلةَالصحيحةَوقال:لبوقدَحس نوَال
قال:َمحايَبنَأيبَمحيدََ-أنسَبنَمالكَمرفوعاً،َوقالَابنَعدي:َ"َزلمدَبنَمحيدَ حدَثوََ-َو

وَعنَموسىَغًنَزلمدَ مقارب،َوىوَمعَضعفوََكتبَحدَثو،َوقالَفَادلوضعَاآلخر:َ"َلََرَو
قلت:َنعمَىوَلٌن،َولكنوَقدَتوبع،َوَلعلَالرتمذيَأشارَإلَذلكَبنَأيبَمحيد،َوزلمدَلٌن،َ

بقولوَعقبو:َ"َحدَثَغَربَمنَىذاَالوجو،َوقدَرويَعنَأنسَعنَالنيبَصلىَاهللَعليوَوسلمَ
/ََٕٛ٘/ََٔمنَغًنَىذاَالوجو؛َوادلتابعَىوَابنَذليعة،َأخرجوَالطرباينَفَادلعجمَالكبًنَ"َ)َ

برتقيميَ(َمنَطَرقََيٍنَبنَبكًن:َحدثناَابنََ-َٖ٘ٔ/َٓٔ/ََٔ(َوَفَ"َالوسطَ"َ)ََٚٗٚ
ذليعةَعنَموسىَبنَوريانَبو،َوزايَفَآخره:َوىيَقدرَىذاََعين:َقبضتو،َوقالَالطرباين:َملََروهَ

قولوَىذاَمريويَبقولَابنَعديَادلتقدمَورواَتو،َََعنَموسىَإلَابنَذليعة،َقلت:َومنَالطرائفَأنَ 
قولَالطرباينَوَرواَتو،َوجلَمنَأحاطَبكلَشيءَعلماً،َثَإنَكماَأنَقولَابنَعديَمريويَب

وََرتقيَإلَيرجةَالصحةَحبدَثَجابرَرضيَاهللَاحلدَثَعنديَحسنَدبجموعَالطَرقٌن،َثَإنَ 
جَفَ)صحيحَأيبَياوي(َ،َرواهَأبوَياويَوغًنه،َوصححوَمجع،َوىوَسلَرحنوهَأمتَمنوَعنوَمرفوعا

(،َٖٕٛ٘،َحدَث)ٕٛص-ٙجَلباين،اصرَالدَنَالمدَنزلَالسلسلةَالصحيحة،َ(،(َٖٜٙ)
 م.ٜٜ٘ٔي.ط،َمكتبةَادلعارف،َ
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: لكم فيها خير كثير أنتم اآلخرون السابقون يوم القيامة ؟ فقال: ما لنا فيهافقلت
عطاه، فقلت: وفيها ساعة َل يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل اهلل فيها شيئًا إَل أ

  (.: ىذه الساعة تقوم يوم الجمعةما ىذه النكتة السوداء، قال
َ.ٕٛ،َوالطرباينٕٚ،َوأبوََعلىٕٙابنَأيبَشيبةأخرجوَ

َ
 الرواية الثامنة : -

)َما طََلَعِت : سول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: أن ر عن أبي ىريرة 
ْمُس َوََل َغَرَبْت َعَلى يَ ْوٍم َخْيٍر ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة، َىَدانَا اللَُّو َلُو، َوَضلَّ النَّاُس  الشَّ
ْبِت، َوالنََّصاَرى يَ ْوُم اأَلَحِد،  َعْنُو، َوالنَّاُس لََنا ِفيِو تَ َبٌع ، فَ ُهَو لََنا، َواْليَ ُهوُد يَ ْوُم السَّ

 (.اَعًة ََل يُ َواِفُقَها ُمْؤِمٌن ُيَصلِّي َيْسَأُل اللََّو َشْيًئا ِإَلَّ َأْعطَاهُ ِإنَّ ِفيِو َلسَ 
َ.ٖٓبنَخزميةا،ََوٜٕأخرجوَاإلمامَأمحد

                                                           
ومها،َجَٕٙ َكتابَالصالة،َبابَفَفضلَالمعةََو ،َٔادلصنف،َابنَأيبَشيبة،َمصدرَسابق،
 (.ٚٔ٘٘،َحدَث)َٚٚٗص
ادلسند،َأيبََعلى،َأمحدَبنَعليَبنَادلثىنَادلوصلي،َتقيق:َحسٌنَسليمَأسد،َيارَادلأمونََٕٚ

ا،َطَللرتاث، (َ،َقالَٕٕٛٗ،َحدَثَ)ٕٕٛ،َصَٚم،َجَٜٗٛٔ-ى َٗٓٗٔ،َٔيمشق،َسوَر
َحسٌنَسليمَأسد:َ)إسنايهَضعيف(.

(،َقالَالطرباين:َ)ملََْرِوَىذاَٚٔٚٙ،َحدَثَ)٘ٔ،َصٚادلعجمَالوسط،َمصدرَسابق،َجَٕٛ
احلدَثَعنَابنَثوبانَإلَالوليدَبنَمسلم(،َوقالَاللباين:َ)حسنَلغًنه(،َصحيحَالرتغيبَ

 الَراض،َي.ت.َ–،َمكتبةَادلعارفَ٘رتىيب،َزلمدَناصرَالدَنَاللباين،َطوال
رة،َجَٜٕ شعيبَ(،َقالَٖٗٚٓٔ،َحدَثَ)ٕٔ٘،صٕادلسند،َمصدرَسابق،َمسندَأيبَىَر

 الرنؤوطَ:َ)إسنايهَصحيحَعلىَشرطَالشيخٌن(.
ومها،َجَصحيحَابنَخزمية،َمصدرَسابق،َٖٓ ،َٖكتابَالصالة،َبابَفَفضلَالمعةََو
َ(،َوقالَاحملققَالعظمي:َ)إسنايهَصحيح(.ٕٙٚٔحدَث)،َٗٔٔص
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 الرواية التاسعة : -
ر من تطهَّ : )عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال رضي اهلل عنو عن أبي سعيد

ها وبين كفارة لما بينو ولم يجهل كان  وأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلْ 
مسلم فسأل  ... وفي الجمعة ساعة َل يوافقها عبدالجمعة واألخرى والصلوات

 (.اهلل خيراً إَل أعطاه
َ.ٕٖمحيدَبنََُدَُْبَعَََو،َٖٔشيبةَأيبَأخرجوَابن

 .فيو الزياداتالمطلب الثاني: غريب الحديث و 
 أوًَل: غريب الحديث

 .ستمعةصغيةَمَُصيخة:َمَُمَُ .ٔ
 .تَتوبتوَلَبَِ،َأيَقَُادلفعولَمنَالتوبةَب:َعلىَبناءيَْفيوَتَِ .ٕ
 .شفقاً:َأيَخوفاًَمنَقيامها .ٖ
طي .ٗ

ُ
ركبَُمطاىا،َأيَظهرىا،َوقيلَميطيَهباََةَوىيَالناقةَالتطيَ :َمجعَمَُادل

 .السًن؛َأي:َميد
 .ٖٖ:َأيَلََصايفهالََوافقها .٘
 .ٖٗ:َادلتهمالظنٌنَو:َلَتبخل،ََننلَتضَْ .ٙ

                                                           
 .ٜٕٓ٘،َجٖٙٗ،َصٔادلصنف،َابنَأيبَشيبة،َمصدرَسابق،َجَٖٔ
ادلنتخبَمنَمسندَعبدَبنَمحيد،َعبدَبنَمحيدَبنَنصر،َتقيق:َصبحيَالبدريَزلمويََٕٖ

َ.ٜٔٓ،َجٖٕٛ،َصَٔم،َجٜٛٛٔ-ى َٛٓٗٔ،َٔالصعيدي،َمكتبةَالسنة،َالقاىرة،َط
َٖٚٔص-ٖجََةَفَغَربَاحلدَثَوالثر،َادلباركَبنَزلمدَالزري،َ)ماية:َصيخالنهاانظر:ََٖٖ

َم.َٜٜٚٔ(،َي.ط،َادلكتبةَالعلميةَبًنوت،ٖ٘ٚصَ-ٗ،َمطيَجٚٛٔٔص-ٕ،َشفقَج
وسننَالنسائيَبشرحَالسيوطيَوحاشيةَالسندي،َجاللَالدَنَالسيوطي،َزلمدَبنَعبداذلاييَ

َ.ٖٚٔ،َصٖمَ،َجَٕٔٓٓ-ى َٕٕٗٔ،َٙالسندي،َيارَادلعرفة،َبًنوت،َلبنان،َط
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 زيادات الرواةثانياً: 
َقائم) .ٔ َسقط(وىو َوابنَت: َمصعب َأيب َرواَة َومطرفََمن س َأَو أيب

َالباقون َوأثبتها َموالتنيسيَوقتيبة، َعنَأيبَالزناي َزلفوظة اية َوىيََز َمالكَ، نَرواَة
َعنو َكانََأمرَحَأنَ ،َوحكىَأبوَزلمدَبنَالسيدَعنَزلمدَبنَوضَاوورقاءَوغًنمها و

َاحلدَث؛ َمن َأهنَ والسببَحبذفها َتَُ: َأصحَ ا َعلى َالواَرَشكل َتعيٌنَالحايَث َف ية
اَبعدَالعصرَ:َأهنَ وحدَثَ–جلوسَاخلطيبَعلىَادلنربََأيَحدَثَ–ىذهَالساعةَ

 .ٖ٘إلَغروبَالشمس
رةَ)فَرواَةَسلمةَبنَعلقمةَعنَا .ٕ نَعنَأيبَىَر َسألَاهللَخًناً(،َبنَسًَن

رةَمثلو. ايَعنَأيبَىَر  وعندَمسلمَمنَرواَةَزلمدَبنََز
 .َٖٙسألَحراماً(َماَملبنَماجوَ)لبابةَعندَاَوفَحدَثَأيب .ٖ
َكثًنَبنَعبداهللَبنَعمرونَبن .ٗ ينَعنَأبيوَعوفَادلَزَوزايَابنَماجوَمنَطَرق

َقالَ َقال: قيل:َأيَساعة؟َقال:َحٌنَرسولَاهللَصلىَاهللَعليوَوسلم:َ)عنَجده
 ٖٚ.تقامَالصالةَإلَالنصرافَمنها(

                                                                                                                                        
َكتابَالصالة،َالرتمذي،َ،سننالَٖٗ بابََماََجاَءَِفَالس اَعِةَال ِتَتُ ْرَجىَِفَََ ْوِمََمصدرَسابق،

َ.(ٜٔٗ،َحدَثَ)ٕٖٙ،َصٕالُُْمَعِة،ج
 .ٖٚٔالرتمذي،َمصدرَسابق،َصسنن،َالَٖ٘
ضع فَاللباينَىذهَالرواَةَمنَحدَثَأيبَلبابةَبعدَأْنَحس نها،َثَتراجعَفَالسلسلةََٖٙ

زلمدَناصرَالدَنََسلسلةَالحايَثَالضعيفةَوادلوضوعةَوأثرىاَالسيئَفَالمة،وضع فها،َ
َم.َٕٜٜٔ-ى َٕٔٗٔ،َيارَادلعارف،َالَراض،َٔ(،َطٕٖٙٚ،َحدَثَ)ٕٔٓ،َصٛجَاللباين،

َكتابَإقامةَالصالة،َبابَماَجاءَفَالساعةَالتَترجىََومَابنَماجو،َالسنن،ََٖٚ مصدرَسابق،
َ(،َوقالَاللباين:َ)ضعيفَجداً(.ٖٛٔٔ،َحدَث)ٖٓٙ،َصَٔالمعة،َج
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َعند .٘ َأوَقطيعةَأمحدَ)َاإلمامَوفَحدَثَسعدَبنَعباية َملََسألَإمثًا ما
 رحم(.
ٙ. َ رة َعنَأيبَىَر اي َأمحدَمنَطَرقَزلمدَبنََز َاإلمام وىوَعلىَادلنربَ)وزاي

 .إن َفَالمعةَساعة(َقول:َ
طنَالوسطىَأوَاخلنصرَقلناَووضعَأمنلةَعلىَبوفَرواَةَسلمةَبنَعلقمةَ) .ٚ

َابوَمسلمَالُكج يَأن َالذيَوضعَىوَبَِ(ىادَُزىَ ََُ سلمةَشرَبنَادلفضلَرواَةَعنَ،َوبٌن 
 بنَعلقمة.

ا .ٛ رةَ)ودلسلمَمنَرواَةَزلمدَبنََز  (.وىيَساعةَخفيفةيَعنَأيبَىَر
 وىيَقدرَىذا،ََعينَقبضتو(.لوسطَفَحدَثَأنسَ)وللطرباينَفَا .ٜ

َالشمسبع) .ٓٔ َغيبوبة َإل َالعصر َالرتمذيد َرواىا َابنََ،( َاحلافظ قال
 .ٖٛ(ضعيفَهإسناي):حجر

َبعدَالع(َعنَأيبَسعيدَاخلدريبعدَالعصرَ)وىي .ٔٔ َتقدمَعنَأيبَ، َكما صر
ورواهَبنَعساكرَمنَطَرقَزلمدَبنَسلمةَالنصاريَعنَأيبَسلمةَعنََسعيدَمطلقاًَ

َبلفظَوىيَبعدَالعصرَورواهَبنَادلنذرَعنَرلاىدَمثلوَ رةَوأيبَسعيدَمرفوعًا أيبَىَر
سَإلَأيبَ ورواهَبنَجَرجَمنَطَرقَإبراىيمَبنَميسرةَعنَرجلَأرسلوَعمروَبنَأَو

رةَفذكرَمثلوَقال:َومسعتوَعنَاحلكمَعنَبنَعب اسَمثلوَورواهَأبوَبكرَادلروذيَمنَىَر
طَرقَالثوريَوشعبةَمجيعاًَعنََونسَبنَخبابَقالَالثوريَعنَعطاءَوقالَشعبةَعنَ

رةَمثلوَوقالَعبدَالرزاقَأخربناَمعمرَعنَبنَطاَو َكانَسَعنَأبيوَأنَ َوأبيوَعنَأيبَىَر و
بنََاىاَبعدَالعصرَوعنَبنَجَرجَعنَبعضَأىلَالعلمَقال:َلَأعلموَإلَعنَتحرَ 

                                                           
،َيارَٕٓٗ،َصٕفتحَالباريَشرحَصحيحَالبخاري،َأمحدَبنَعليَبنَحجرَالعسقالين،جَٖٛ

َى َ.َٜٖٚٔبًنوت،ََ-ادلعرفة
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َكانَفَمصالهَملََقمَ عباسَمثلوَفقيلَلو:َلَصالةَبعدَالعصرَفقال:َبلىَلكنَمن
 .ٜٖمنوَفهوَفَصالة

َمنَ َذكرنا َوما َالحايَث، َمن َسابقًا َذكرنا َما َإل َترجع َكلها ايات ََز وىناك
ايات،َفاحلدَثَسلَُ َكتبَالسنة؛َإم اَحدَثًاَمرفوعًاَوإمَ جَفَمَُرَ الَز اَاَموقوفاً،َوإمَ عظم

 تابعيَأوَاجتهايَعامل.ل
َ

 قوال.: شرح الحديث وبيان الراجح من األالمبحث الثاني
 .ول: شرح الحديث وحل اإلشكاَلتالمطلب األ

َالبخاريَلألحايَثَ) َالتَفََومَالمعةترجمَاإلمام َبوَ (بابَالساعة بَ،َوكذا
اَاإلمامَأمَ َ،جابةَأَةَساعةَىيَفََومَالمعة(بابَاإلبَابوَياويَ)،َوبوَ اإلمامَمسلم
َ(.اءَفَالساعةَالتَفََومَالمعةماَجبَ)الرتمذيَفبوَ 

َال َتراجم َإل َبعضفالناظر َعلى َومحلها َحثَ َهابواب َفيها َتلكََاًَيد َطلب على
،َفالبخاريَوضعَبابَالساعةَفََومَالمعةَيواَتلكَالساعة،َغًنَأهنمَملََيدَ الساعة

رةَالذيَفيوَواحداًََوذكرَحدَثاًَ وىوَقائمََصلي(َوكذلكَاإلمامَمسلمَذكرَ)َليبَىَر
رةرواَاتَحدَثَأ يبَموسىَآخرَحدَثَوصد رَالبابَهبا،َثَجعلَحدَثَأَيبَىَر

اَأبوَياويَفقدَذكرَ،َأمَ فَالبابَوىوَماَذكرَفيوَأهناَوقتَجلوسَالمامَعلىَادلنرب
َُرَُِدََ،(ثِْنَتاََعْشرَةَََُمَالُُْمَعةَِلَالبابَحدَثَجابرَ)ََ وَْوقدَصد رَأوَ َ؛فَالبابَحدَثٌن

ََوَجل َفَاْلَتِمُسوَىاَآِخرََ آتَاُهَالل ُوََعز  ََوَجل ََشْيًئاَِإلَ  َُوَجُدَُمْسِلٌمَََْسَأُلَالل َوََعز  ََساَعًةَ)لََ
َ.مامَعلىَادلنرباَوقتَجلوسَاإليبَموسىَأهنَ والثاينَحدَثَأََساَعٍةَبَ ْعَدَاْلَعْصِر(

                                                           
َ.ٕٓٗ،َصَٕادلصدرَنفسو،َجَٜٖ
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َ)ساعة ََفسَ (قولو َج: َما َوالنسائيَوغًنىمرىا َعندَأيبَياوي َثن)َاء َالمعة تاََوم
َََُفَتراجمَاَ،َفقولوَىناَساعة(عشرَساعة ،َأيَعلىَرايَهباَالساعةَالنجوميةلبواب

وقدَذكرَابنَحجرََ،ٓٗ،َثنتاَعشرَساعةَفَالنهارساعةَتقسيمَاليومَأربعًاَوعشرون
علىََكلوَمبينٌَىذاَالتقسيمَواستأنسَبوَعندَشرحَحدَثَالتبكًنَإلَالمعةَفقال:َ)

َكانَذلكََ،ادلرايَبالساعاتَماََتبايرَالذىنَإليوَمنَالعرفَفيهاَأنَ  وفيوَنظرَإذَلو
فَالقصرَإلَعشرََالنهارََنتهيَادلرايَلختلفَالمرَفَاليومَالشايتَوالصائفَلنَ 

َللقفالساع َالشكال َوىذا َعشرة َأربع َإل َالطول َوف َالقاضيََ،ات َعنو وأجاب
ادلرايَبالساعاتَماَلَيتلفَعديهَبالطولَوالقصرَفالنهارَاثنتاَعشرةََبأنَ َ:حسٌن

َكذلكَوىذهَتسمىَالساعاتَاآلفاقيةَعندَ نقصَوالليل َكلَمنهاََو ساعةَلكنَََزد
َالتعدَلية َوتلك َادليقات َمنََ،أىل َاحلاكم َوصححو َوالنسائي َياوي َأبو َروى وقد

حدَثَجابرَمرفوعاََومَالمعةَاثنتاَعشرةَساعةَوىذاَوإنَملََريَفَحدَثَالتبكًنَ
َادلراي( َف َبو َفهٔٗفيستأنس َالساعات، َتقسيم َالنهارَي َعلىََف َالليل َف ومثلها
َ.-واهللَأعلم-َتقسيمناَللساعاتَاليوم

لتمسوىاَراجعَا،َوضمًنَمنَىذهَالساعاتَ:َأيَفَساعة(قولوَ)َسألَاهللَ
َ.إلَ)َىذهَالساعةَ(

َ)لََوافقهاَ َأيَ(قولو َأعمَ َ،َصايفها: َذلاَمنَأنََْوىو ََتفقَلوََقصد َأو ،
َ.ٕٗوقوعَالدعاءَفيها

                                                           
عونَادلعبويَعلىَشرحَسننَأيبَياوي،َشرفَاحلقَزلمدَأمًنَالعظيمَآبايي،َيارَأبنَحزمَ،ََٓٗ
َ.ٖٓ٘،َصَٔمَ،َجَٕ٘ٓٓ-ى َٕٙٗٔ،َٔط
َ.ٖٛٙ،َصٕفتحَالباري،َمصدرَسابق،َجَٔٗ
َ.ٕٓٗ،َصٕادلصدرَالسابق،َجَٕٗ
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َقائمََصليََسألَاَ َ)وىو َأيَوحالوَهللقولو َحال؛ َالمسية َتعربَالملة :)
وقولوَ)ىيَ،َ(مََصليوىوَقائكيفَ):َ،َوقدَاستشكل،َواوَاحلالقائمََصليَوالواو

َ؟َالصالةَمنهيَعنهاَبعدَالعصرَ،َومعلومَأنَ آخرَساعةَبعدَالعصر(
َ:َدفع التعارضَ-

َالتعارضَفَ َاإلشكالَفقال:)ذكرَابنَحجرَيفعَىذا وقدَالحايَثَوحلَىذا
َليستَساعةَ ا َالقولَالثاينَبأهن  َلو َذكر َدلا َعلىَعبدَاهللَبنَسالم رة احتجَأبوَىَر
َُمنتظرَالصالةَفَحكمَ َإن  َبالنصَاآلخر: َفأجابو صالة،َوقدَوريَالنصَبالصالة،

َكانَقولو رةَثابتًاَلحتجَعليوَهبا،َولكنوَسل مََ:ادلصلي،َفلو )وىوَقائم(َعندَأيبَىَر
َ.ٖٗلوَالواب،َوأفىتَبوَبعده(

َكلها اَفَوقتَاخلطبة اَوقتَصالة،َووريَاحلدَثَأهن  َ.أم اَإشكالَأهن 
رةََابنَحجرَفَ)الفتح(َإجابةَعلىَىذاَاإلشكالَبقولو:َذكرَ )وقدَاحتجَأبوَىَر

اَليستَساعةَصالةَوقدَوريَالنصَ علىَعبدَاهللَبنَسالمَدلاَذكرَلوَالقولَالثاينَبأهن 
َكانَقولوَوىوَ َُمْنتظرَالصالةَفَحكمَادلصلي؛َفلو بالصالةَفأجابوَبالنصَاآلخرَأن 

رةَثابتاًَل حتجَعليوَهباَلكن وَسل مَلوَالوابَوارتضاهَوأفىتَبوَبعده،َقائمَعندَأيبَىَر
َكلوَوليستَصالةَ وأم اَإشكالوَعلىَاحلدَثَالولَفمنَجهةَأن وََتناولَحالَاخلطبة
َالنتظارَ َأو َعلىَالدعاء َاإلشكالَحبملَالصالة َأُجيبَعنَىذا َوقد علىَاحلقيقة

دَذلك َؤ َحالَالقيامَفَالصالةَغًنَحالََوَُيملَالقيامَعلىَادلالزمةَوادلواظبةََو أن 
َكانَادلرايَبالقيامَ َالدعاءَفلو َإجابة َالسجويَمظنة السجويَوالركوعَوالتشهدَمعَأن 
َادلرايَرلازَالقيامَوىوَادلواظبةَوحنوىاَومنوَقولوَتعال:َ حقيقتوَلخرجو،َفدلَعلىَأن 

                                                           
َ.ٕٓٗ،َصٕفتحَالباري،َمصدرَسابقَ،َجَٖٗ
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َقَائِماًَ) ََعَلْيِو َُيْمَت ََما ََ(ِإل  َعمران: ََ(٘ٚ)آل َفعلى
ُ
َادل َعن َالتعبًن ََكون يَصلَ ىذا

َ.ٗٗبالقائمَمنَبابَالتعبًنَعنَالكلَبالزءَوالنكتةَفيوَأن وَأشهرَأحوالَالصالة(
يبَإلَنزولوَوانصرافوَالساعةَادلستجابةَىيَوقتَصعويَاخلطَاَماَوريَفَأنَ أمَ 

َََُمنَالصالة عرتضَعليو:َسأل،َوقد وعدمََوريَالمرَباإلنصاتقدَذلكََوَكيفَََو
َ؟الشتغالَبشيء

َمسجدٍَفا َف َمصلٌن َإل َأكفَ َنظر ََرفعون َوىم َيطب شتغلونَواإلمام ََو هم
ََََُبالدعاء َكانصتونَإولََلتفتونَإلَاخلطيبَأو نَالدعاءَفَالقلب،َفكيفَليو،َولو

َكالموَوىمََشتغلونَفَالدعاء،ََنصتونَإ فهمون َكذلكَلَاخلطيبََو َكانَالمر ولو
َبالتَ قلَإلنَُ َََُلينا َرتكَالصحابةََعقلَأنَْواترَذلكَعنَالصحابةَوالسلفَالصاحل،َفال

َ
َ
َادل خطبةَعنَالنيبَصلىَاهللََنمَفَاستجابةَالدعاء،َوملََريَذلكَفَأيَ غَْمثلَىذا

منَىناََالفَدلاَوريَفَالمرَباإلنصاتَإلَاخلطيبَحالَكالمو،عليوَوسلم،َوىوَسلَُ
منَبابَأْولََبلَوحالَخطبتوَعةَصعويَالمام؛سااَرجَالقولَبأهنَ وعلىَىذاَالمرَنَُ

َ.مرَمنَادلعلومَبالدَنَبالضرورةدلاَوريَالمرَباإلنصاتَللجمعة،َحىتَأصبحَال
سألَربوَتعالَ:َأيَشلا(شيئاًَوَ)قول دنياَةَفَأمورَال،َوىيَعامَ َدعوَبوَادلسلمََو

َالتنكًن َمن َجاء َدلا َواآلخرة َالبخاري َأخرجها َأخرى َرواَة َوف َالط، َكتاب القَف
َحضٌَ)َسألَاهللَخًناًَ َوىنا َواآلخرة،َللمسلمَعلىَسؤالَاخلًنَ( َأيَخًنيَالدنيا ؛

،َوىوََدخلَفَمعىنَ(إمثاًَأوَقطيعةَرحمَماَملََسألبنَماجوَ)وعندَمسلمَمثلو،َول
َ.٘ٗمنَسؤالَاخلًنَوعدمَسؤالَاإلثالولَ

                                                           
َ.ٙٔٗ،َصٕ،َجسابقمصدرَفتحَالباري،ََٗٗ
َبتصرف.َٙٔٗ،َصٕادلصدرَنفسو،َجَ٘ٗ
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أنوَحدَثَمسلسل،َفالوصفَأشارَبيدهََوقدَذكرَالعلماءَوقولوَ)أشارَبيده(:
الذيَوضعََأنَ َجيَّوأشارَأبوَمسلمَالكََُدىا(َجاءتَفَالرواَةَىكذا،زىَ َََُ،َقللها)

َ.ضلَراويَاحلدَثَعنَسلموَبنَعلقمةىوَبشرَبنَادلف
َكيفََعرفَ) َكيفيةََ(َىذهَاإلشارةَوكيفيتهاَيونَأنَْشربَِقلتَ: َسألَسلموَعن

َباليد َكذلكَعنفعلها َوسلمو نَومنََثَ َ، َىَابنَسًَن نَرأىَأبا ََفعلَابنَسًَن رة َر
رةَرأىَرسولَاهللَصلىَاهللَعليوَوسلمَأشارَبيدهََذلكَعندَرواَتوَللحدَث ،َوأبوَىَر

َ.(بيدهَوأشارَرسولَاهللَصلىَاهللَعليوَوسلمكماَفَرواَةَأيبَمصعبَعنَمالكَ)
ؤخذَمن َةَمسلمَااَجاءَمنَرَوهاَوبقائهاَدلتقالساعةَخفيفةَفََوَىذهَاللفظةَأنَ ََو

علىَالجتهايَفَطلبَتلكَالساعةَوالدعاءَفيهاََ،َوفيوَحثٌَ(وىيَساعةَخفيفة)
 اَغًنَموسعةَفَاليوم.وأهنَ 

َ
  اختلف أىل العلم في :

 َ.(ةفعتَىذهَالساعةَأمَىيَباقيةَإلََومَالقيامىلَرَُ) .ٔ
رةَأنَ َ)ادلصنف(الرزاقَفََروىَعبد ةَعيسىَمولَماهللَبنََعبدَإلَأيبَىَر عاَو

رة):قال َىَر َليب َأنَ قلت َزعموا َإهنم َالمَ: َف َالت َفيهاَالساعة ََستجاب َالت عة
َرفعت َذلكالدعاء َقال َمن َكذب رة: َىَر َأبو َفقال ،َ َقلت َمجعة، َكل َقالَفهي :

 .ٚٗ(إسنايهَقوي):َافظَابنَحجرَتعليقاًَعلىَاحلدَثقالَاحلَ،ٙٗنعم(
                                                           

،َبابَالساعةَفََومَالمعة،َوقدَذكرَٙٛ٘٘،َجٕٙٙ،َصَٖصنف،َمصدرَسابق،َجادلَٙٗ
ة،َوعندَعبدالرزاقَ ابنَحجرَىذهَالرواَةَفَالفتحَوذكرَ)أن َالراويَعبداهللَبنَعبسَمولَمعاَو

ةَ(َفتحَالباري،َجَفَادلصنفَعنَعبداهللَبنََينس َ.ٕٓٗ،َصٕعنَصاحلَمولَمعاَو
/َتقَربَالتهذَب،َأمحدَبنَعليَبنَحجر،َٕٔٗ-ٕٓٗ،َصٕفتحَالباري،َمصدرَسابق،َجَٚٗ

 حلب،َي.ط،َي.ت.َ–،َيارَالرشيدَٖٗٗ٘،َترمجةٛٗٗص–َٕتقيق:َزلمدَعوامة،َج
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َكليلةَىلَىيَكلَمج .ٕ  ؟القدرعةَأمَمرةَفَالسنة
َمالكَ َكلَمجعةأهنَ )َوغًنهروىَاإلمام َف َأهنَ ا رة َكعبَليبَىَر َفقدَذكر ،َ فَا

رة َكلَ:السنةَمرة،َفقالَابوَىَر َكعبَالتوراةمجعةَبلَف دقَرسولَصَ:،َفقال،َفقرأ
 ََ.ٛٗ(اهللَصلىَاهللَعليوَوسلم

َكماَأَُفَمجيعَاليَوَفيةٌَىلَىذهَالساعةَسلََْ .ٖ  ؟خفيتَليلةَالقدرَفَالعشرم
َابن َقالَروى َسلمة َأيب َعن َصحيحو َف َسأخزمية َساعةَ: َعن َسعيد َأبا لت
َفقال:َسألتَالنالمعةَفقال َثَُيبَصلىَاهللَعليوَوسلمَعنها نسيتهاَََأَُ:َقدَعلمتها

َأَُ َالقدركما َثقاتَرجالَالشيخٌنَلكنَفليحَ ،َٜٗ(نسيتَليلة قالَاللباين:َرجالو
َابنَسليمانَفيوَضعفَمنَقَِ َبلَحَِوىو َأشار َكثًنَفظو َاحلافظَبقولو:َصدوق إليو

 َ.ٓ٘اخلطأ
َ
َتفةَو َصاحب َذلكَذكر َعلى َجوابًا َأيبَ)قال:َالحوذي َحدَث ََعارضها ول

َكونوَصلىَاهللَ كوناَمسعاَلحتمالَأنَََ،عليوَوسلمَأنسيهاَبعدَأنَعلمهاسعيدَف
 .ٔ٘(أشارَإلَذلكَالبيهقيَوغًنهَ،ذلكَمنوَقبلَأنََُنس ى

َ
 .في الساعة المستجابة والراجح منهاالمطلب الثاني: األقوال 

                                                           
َكتابَالمعة،َبابَماَجاءَفَالساعةَالتََومَالمعَٛٗ  .ٙٚة،َصادلوطأ،َمصدرَسابق،
َكتابَالمعة،َٜٗ بابَذكرَإنساءَالنيبَصلىَاهللَعليوَوَسلمَ صحيحَابنَخزمية،َمصدرَسابق،

 (.ٙٛ٘٘،َحدَثَ)ٕٙٙ،َصَٖوقتَتلكَالساعةَبعدَعلموَإَاىا،َج
َ.ٖٙٛ،َصٗالسلسلةَالصحيحة،َمصدرَسابق،َجَٓ٘
ءَالرتاثَالعريب،َحوذيَبشرحَجامعَالرتمذي،َزلمدَعبدالرمحن،َادلباركفوري،َيارَإحياتفةَالَٔ٘

َ.ٛ،َصٖبًنوت،َلبنان،َي.ط،َي.ت،َج
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ختالفَالعلماءَفَوقتَالساعةَادلستجابةَوكيفَمتَمقابلةَالقوالَسبقَأنَرأَناَا
َا أن  ،َنذكرََسٌنَقولًََالعسقالينَذكرَفَفتحَالباريَبنَحجروالرتجيحَبينها،َعلماََ

َتبعَذلكَبالراجحَ:َأمههاَثَنَُ
َإلَانصرافوَمنَالصالةَ.الولَ:َساعةَجلوسَاخلطيبَعلىَادلنربَ

َ.هناَمنَبعدَالعصرَإلَغروبَالشمسالثاينَ:َأ
َ.فعتاَرَُثَ:َأهنَ الثال

َ.اَمرةَفَالسنةالرابعَ:َأهنَ 
َ.ٕ٘فََومَالمعةفيةَاخلامسَ:َسلََْ

َ.ٖ٘نَادلؤذنَلصالةَالغداةالسايسَ:َإذاَأذَ 
َ.ٗ٘السابعَ:َمنَطلوعَالفجرَإلَطلوعَالشمس

َ.٘٘الغروب:َمنَالعصرَإلَالثامن
َالقوالَحىتَقال:ثَتاب أرجحَالقوالَادلذكورةََأنَ َولَشكَ )َعَاحلافظَفَذكر

َتقدمَحدَثَأيبَموسىَوحدَث َكما َقالَاحملبَالطربي:َأصعبداهللَبنَسالم حَ،
َ،َومااهللَبنَسالمَوالَفيهاَقولَعبد،َوأشهرَالق:َفيهاَحدَثَأيبَموسىالحايَث

َموقوفَا َأو َضعيفَاإلسناي َأو َلحدمها َأو َذلما َموافق َإما َإلَعدامها َقائلو ستند
َكونوَصلىَاهللَعليوَوسلمَاجتهايَيونَتوفيق ،َولََعارضهماَحدَثَأيبَسعيدَف

                                                           
،ََٜٜٛٔ-ى َٜٔٗٔ،َٔإحياءَعلومَالدَن،َأبوَحامدَزلمدَالغزاَل،َيارَالرقم،َبًنوت،َطَٕ٘
َ.ٕٕٙ،َصَٔج
 .ٕٜ٘،َصٕفتحَالباري،َمصدرَسابق،َجَٖ٘
 .ٕٔٗ،َصٕفتحَالباري،َمصدرَسابق،َجَٗ٘
 .ٕٔٗ،َصٕادلصدرَنفسو،َجَ٘٘
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َبعدَأنَعلمهاأَُ َمسَ؛نسيها َوقدَلحتمالَأنََكونا َأُنسيَ... َذلكَمنَقبلَأن عا
َ.ٙ٘ختلفَالسلفَفَأَهماَأرجح(ا

َلَقولٌن:راجحةَمنَآراءَالصحابةَوالعلماءَإقوالَالتلخيصَالوميكنَ
َتُ ْقَضىََ:َحدَثَأيبَموسىالقول األول َِإلََأْن َاإِلَماُم ََيِْلَس ََأْن َبَ ٌْنَ ََما )ِىَي

َرطيبَوالنوويَومجاعةَمنَالعلماء.قالَبو:َمسلمَوالبيهقيَوابنَالعريبَوالقَالص الَُة(
َ:َوُيجاب عنو

ََنَ أوًل:َإ
ُ
بٌنَالستماعََ،َوىناكَفرقَفَاللغةصليََومَالمعةَمأمورَباإلنصاتادل

،َفالََعقلَأنَتوضعَالقلبالذيَىوَبالذنَفقط،َوبٌنَالنصاتَالذيَىوَبالذنََو
َ َبضده، ََأمر َآخر َحدَث ََأيت َث َوقت، َف َومغنم َاستجابة َأوإساعة صحابَن 

َالوقتَفَبداَةَالبالكتبَالستةَملََصدَ  ،َوقدَُعلمَأنَالبخاريَابرواَحدَثَىذا
صولَالباب،َثَيعلونَحايَثَوأرونَفَبداَةَالبابَأقوىَالبوَياويََصدَ ومسلمَوأ

َالكرامََ،قلَيرجةَآخرَالبابال َوسلمَأوَصحابتو وملََريَعنَالنيبَصلىَاهللَعليو
َوقدَأحال ده، َتَؤ َالقولَأو َىذا َالقولَتَتشبو َإسلفنا ايأثناء َالَز َىذه َوحلََراي ة

َلَفيها.شكااإل
َحدَثَأيبَموسىَرضيَاهللَعنوَفيوَعلتان :َثانياً:َذكرَالدارقطينَوابنَحجرَأن 

َ َوعلة ََالنقطاع َعلة َالصحيح، َىو َادلوقوف َأن  َرج حا َث َالضطراب، ابنَفقال
اَىوَحيثَلََكونَشلاَانتقدهَالصحيحٌنَأوَأحدمهاَإمنَ َالرتجيحَدباَفَ:َ)بأنَ حجر

َكحدَثَأيبَموسىَ َاَالنقطاعَفألنَ علَبالنقطاعَوالضطرابَأمَ ىذاَفإنوَأَُاحلفاظ
سلرمةَبنَبكًنَملََسمعَمنَأبيوَقالوَأمحدَعنَمحايَبنَخالدَعنَسلرمةَنفسوَوكذاَ
َكانتَعندناَ قالَسعيدَبنَأيبَمرميَعنَموسىَبنَسلمةَعنَسلرمةَوزايَإمناَىيَكتب

                                                           
َ.ٕٔٗص،َٕادلصدرَنفسو،َجَٙ٘
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وَقالَفَشيءَولَعنَسلرمةَإنَ منَأىلَادلدَنةََقَوقالَعلىَبنَادلدَينَملَأمسعَأحداًَ
اللقاءَمعَادلعاصرةََبإمكانمنَحدَثوَمسعتَأيبَولََقالَمسلمََكتفىَفَادلعنعنَ

َكذلكَىناَلنَ  َكافَفَوىو اَنقولَوجويَالتصَرحَعنَسلرمةَبأنوَملََسمعَمنَأبيو
ةَبنَ يعوىَالنقطاعَوأماَالضطرابَفقدَرواهَأبوَإسحاقَوواصلَالحدبَومعاَو

َكوفَفهمَأعلمَقرةَوغ ًنىمَعنَأيبَبريةَمنَقولوَوىؤلءَمنَأىلَالكوفةَوأبوَبرية
َكانَعندَأيبَبريةَمرفوعاًََ،حبدَثوَمنَبكًنَادلدينَوىمَعديَوىوَواحد ملََوأَضاَفلو

َٚ٘.ادلوقوفَىوَالصواب(َفيوَبرأَوَخبالفَادلرفوعَوذلذاَجزمَالدارقطينَبأنَ َفتَََُِ
،ََلََُوَجدَُمعةَثِْنَتاََعْشرََةََساَعةًَ)ََ ْوُمَالَُرضيَاهللَعنوََجابرَحدَثَ:القول الثاني

َاهلل َََْسَأُل َُمْسِلٌم ََعْبٌد َ اهََُِفيَها َِإ َِإل َآتَاُه َالَعْصر(َشْيئًا َبَ ْعَد ََساَعٍة َآِخَر َفَاْلَتِمُسوَىا ،،َ
عبدَاهللَبنََعندماَألزموَرةَبوَىَرأَوَجابرَوبوَقال:َوأنساهللَبنَسالمََعبدحدَثََو

َابنَعباسَووأصبحََفتَبو؛ََمنتظرَالصالةَفَصالةَمنَاإليخالَوادلعارضةَبأنَ َسالم
َعنهم،َوأنس َاهلل َالَرضي َوكعب َحبار َجبًنوعطاء َبن وكانََ؛وطاووسَوسعيد

َصلَ  َإذا َأحداًَطاووس ََكلم َمل َالمعة ََوم َالعصر ََلتفتَى بالدعاءََمشغولًََ؛ومل
َالرب َعبد َابن َذكر َكما َالشمس َحىتَتغيب َإنَ َ،والذكر َالرب: َابنَعبد َأثبتَوقال و

وَقال:َأكثرَالحايَثَعلىَأنَ أمحدَمامَاإلوحكىَالرتمذيَعنََ،شيءَفَىذاَالباب
سعيدَبنَُجبَ ًْنٍََعنَابنََعّباٍسَىَرَو:َ)بعدَترجيحوَىذاَالقول(َوقالَابنَالقيم،َذلك

ْلعصرَإَلَغروبَاَََومَالُُْمَعِةَماَبٌنَصاَلةَرالّساَعُةَالتَتُذك)َ:قَالَهماَعنََْرضيَالّلو
َإَذاََصلََّ،َوََكانََسِعيدَْبن(الّشمس بَالّشمسََتَ ْغَرمََأحدًاَحىتىَاْلَعصرَمَلََُكلَ ُجبَ ًْنٍ

                                                           
ة،َأبوَاحلسنَعليَبنَعمرَالدارقطين،ََٚ٘ تقيقَوتَرجَ:َانظر:َالعللَالواريةَفَالحايَثَالنبَو

م،َََٜ٘ٛٔ-ى ََ٘ٓٗٔشارعَعسًن،َطَالول،ََ-يارَطيبةَالَراضَ،َي.َزلفوظَالرمحنََزنَاهلل
َ.ٕٕٔ،َصٚج
َ.ٕٕٗ،َصٕفتحَالباري،َمصدرَسابق،َجَوَ
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سحاقَوالطرطوشيَوابنَإرج حوََوَ،َثرَاْلََحاِيَثَأكََْوعَليَْالسلفََوََأكَثرَوىذاَىَوَقول
َ.ٛ٘وعليوَأكثرَالسلفَالربَعبد

 لما يأتي:الراجح ىو القول ىذا القول و 
 فتاءَالصحابةَبو.تفاقَمجهورَالصحابةَعلىَذلكَوإا 
 َ َالشعري َموسى َأيب َحلدَث َالعلماء َعنو-إعالل َاهلل َفََ-رضي الواري

َبعَِ ٌَْنَل ت ََصحيحَمسلم َاإل: َالثانية: َاإلنقطاع، َوََالول: َثَتصحيحهم فَقَْضطراب،
 َاحلدَث.
  َلألحايَثَادلذكورةَوَيلةَفَبيانَوقتَىذهَالساعة،الةَقو.َ 
 لخطيبَإلَلمرَباإلنصاتَاَوقتَصالةَالمعةَمعَالقولَبأهنَ عدمَتوافقَال

لَإَفَ كَ دعاءَورفعَالََالسلمَََردَالشتغالَبادلَأنَ َعلماًََ،نصرافَمنَالصالةوقتَال
َفينشغلَالقلبَبغًنَاإلاهلل ََبالتضرع، ََقولَقائل: َوردبا اخلطيبََدعوَوىمَنصات،

دَأنَ  اَتأخذَنفسوَبأيعيةَسلصوصةَوردبَ َيصَ ََؤم نونَعلىَيعائو،ََُ َريَعليو:َادلسلمَََر
َ ََشو شَعلىَاخلطيب،َوىذا َوىنا َسيكونَأمنوَوقتاً، غلبَحالَادلصلٌنَوقتَبأن 

َ.واهللَأعلمَوالمرَباإلنصاتَاخلطبة،َشلاََنافَالشرع
َ
َ
َ

                                                           
َكتابَالمعةَٛ٘ َ-ٕماَجاءَفَالساعةَالتَترجىَفََومَالمعةَجَ،َبابانظر:َسننَالرتمذي،
َوماَبعدىا.ََٕٗصَ-ٖٕوالتمهيد،َابنَعبدَالرب،َجََ،ٜٛٗحدَث-ٖٓٙص

،َٔوزايَادلعايَفَىديَخًنَالعباي،َزلمدَبنَأيبَبكرَبنَقيمَالوَزة،َمكتبةَالصفا،َالقاىرة،َط
 .ٕ٘ٔ،َصَٔمَ،َجَٕٕٓٓ-ى َٖٕٗٔ
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بعد اَلنتهاء من البحث يمكن إجمال النتائج التي تمَّ التوصل إليها  :الخاتمة
 بما يلي:

َسبوعيونَبقيةَأَامَالَبساعةَاإلجابةَلََومَالمعةَلختصاصوضَْفََجاءَ .ٔ
َأم ةَزلمدَصلىَاهللَعليوَوسلمَهبا  .وخص 

َوساعةًََأنََْرمحةَاهللَبعبايهمنَ .ٕ فََ،َوىيلدعاءاَةستجابمَجعلَذلمَعيدًا
 .وأخربىمَبوقتها،َشلاََدلَعلىَسعةَرمحةَاهللَبعبايهََومَالمعة

ىيَبٌنَالعصرَوادلغربَآخرَساعةَمنََادلخصوصةََومَالمعةَىذهَالساعة .ٖ
 .العلماءالصحابةََووىوَقولَمجهورََالنهار
مرَباإلنصاتَالفَالساعةَالستجابةَىيَوقتَصالةَالمعةَتََُالقولَبأنَ  .ٗ

 بغًنىاَعنها.للخطبة،َوالشتغالَ
 يبَعلىَأبيناَآيم.ليهاَخاصةََومَالمعة،َلنَفيوَتَِإَفضلَالتوبةَوادلبايرة .٘
َوشعائرنا .ٙ ََوافقَأحكامنا َما وسلمََصلىَاهللَعليوَالنيبََُوقدَأقرَ َفَالتوراة

َالستدللت َىذه َوميبعض َالنصوصََكن، َبعض َتفسًن َحال َف َهبا الستعانة
َ.اوالستشهايَهبَادلشكلةَفَالفهم

َوأنَْ َالتوفيقَوالسداي، َوجل َنسألَاهللَعز َات باعو،ََوأخًنًا رزقنا ََو َحق ًا َاحلق  نا ََر
رزقناَاجتنابو،َفإْنَأصبناَفبفضلَاهللَوتوفيقو،َوإْنَأخطأناَفمنَ ناَالباطلَباطاًلََو َر َو
أنفسناَوالشيطان،َسبحانكَاللهمَوحبمدَنشهدَأْنَلَإلوَإلَأنت،َنستغفركَونتوبَ

َإليك.
َ
َ
َ
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Opinion Confirmation of Receptivite Time on 
Friday 

Abstract 
Receptivite times of Duaa (Invocation ) are of great 
importance in Muslim's daily life; one of these times is 
a certain time on Friday, the righteous forefathers 
were inquiring, forefathers and Prophetic tradition 
'Hadith' interpreters argued in defining this time on 
Friday into fifty opinions, is it residual or upgraded in 
addition to matters related to this time we discuss in 
this Search. 
Keywords: Prophetic tradition 'Hadith', Friday, 
Receptivite times of duaa.  

َ
َ

 قائمة المصادر والمراجع :
َالدَنإ .ٔ َعلوم َأبوحياء َالطوسيَالغزاَلَ، َالرقحامدَزلمد َيار َبًنوتم، ،َ،

 .مَٜٜٛٔ-ى َٜٔٗٔ،َٔط
الرمحنَادلباركفوري،َيارََتفةَالحوذيَبشرحَجامعَالرتمذي،َزلمدَبنَعبد .ٕ

 .،َي.َت،َلبنان،َي.طبًنوتَإحياءَالرتاثَالعريب،
التهذَب،َأمحدَبنَعليَبنَحجر،َتقيق:َزلمدَعوامة،َيارَالرشيدَتقَربَ .ٖ

 حلب،َي.ط،َي.تَ–
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التمهيدَدلاَفَادلوطأَمنَادلعاينَوالسانيد،ََوسفَبنَعبدَاهللَبنَزلمدَبنَ .ٗ
َالرب، َالعلويقتَعبد َأمحد َبن َمصطفى َي.ط،ََيق: َالبكري، َالكبًن َعبد َزلمد و

 ،َي.ت.مؤسسةَقرطبة،َالقاىرة
َف .٘ َادلعاي ة،ََزاي َالوَز َالقيم َبن َزلمد َبن َالدَن َمشس َالعباي، َخًن ىدي

 م.َٕٕٓٓ-ى َٖٕٗٔ،َٔمكتبةَالصفا،َط
َالسيئَفَالمة،َزلمدَناصرَ .ٙ َوأثرىا َوادلوضوعة َالحايَثَالضعيفة سلسلة

 م.َٕٜٜٔ-ى ٕٔٗٔ،َيارَادلعارف،َالَراض،َٔالدَنَاللباين،َط
ٚ. َ َي.ط، َاللباين، َالدَن َناصر َزلمد َالصحيحة، َادلعارف،َالسلسلة مكتبة

 َ.ٜٜ٘ٔ -ى ٘ٔٗٔ
َطالسنن .ٛ َوالتوَزع، َللنشر َالوراق َيار َالرتمذي، َعيسى َبن َزلمد ،َٔ،

 .مَٕٕٓٓ-ى َٕٕٗٔ
رمحنَالدارمي،َيارَالكتابَالعريب،َبًنوت،َالَاهللَبنَعبدَسننَالدارمي،َعبد .ٜ

 .هٚٓٗٔ،َٔط
َسليمانَبنَالشعثَالسجستاينسننال .ٓٔ َط، َالَراض، َادلعارف، َمكتبة ،َٔ،

 .ي.ت
ين،َيارَالفكر،َبًنوت،َي.َط،َزلمدَبنَََزدَاالسنن .ٔٔ  ،َي.ت.لقزَو
،َبًنوت،َلبنانَ،َ،َأمحدَبنَشعيبَالنسائي،َيارَابنَحزمالسننَالصغرى.َٓٔ

 م.َٜٜٜٔ-ى َٕٓٗٔ،َٔط
َٔٔ .َ َالسيوطي َبشرح َالنسائي َالسيوطي،َسنن َالدَن َجالل َالسندي، وحاشية

َالسندي َعبداذلايي َبن َبًنوت،زلمد َادلعرفة، َيار َطَ، َٙلبنان، ،َٕٕٔٗ َ-ى 
 م.ٕٔٓٓ
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َٕٔ َخزمية. َابن َإصحيح َبن َزلمد َب، َتقيقسحاق َخزمية، َمصطفىَن َزلمد :
 م.َٜٓٚٔ-ى َٜٖٓٔ،َعظمي،َادلكتبَالسالمي،َبًنوتال

 .،َي.ت،َي.طاعيلَالبخاري،َيارَالرقممس،َزلمدَبنَإصحيحَالبخاري .ٖٔ
َوالرتىَ .ٗٔ َالرتغيب َالصحيح َالدَن َناصر َزلمد َطيب، َ٘لباين، مكتبةَ،

 ََََالَراض،َي.ت.َ–ادلعارفَ
،َٕ،َبًنوت،َطة،َمؤسسةَالرسال،َزلمدَبنَحبانَالبستابنَحبانَصحيح .٘ٔ
 َ.مَٖٜٜٔ-ى َٗٔٗٔ
َط .ٙٔ َالدَنَاللباين، َناصر َزلمد َياوي، َأيب َغراسَللنشرَٔصحيح َمؤسسة ،

ت،َ  م.ََٕٕٓٓ-ى ََٖٕٗٔوالتوَزعَ،َالكَو
َمسلم .ٚٔ َالنيسابوريصحيح َاحلجاج َبن َمسلم َاذليثمَ،، َابن َالقاىرة،َيار ،

 .مَٕٔٓٓ-ى َٕٕٗٔ،َي.ط
َأالعل .ٛٔ ة، َالنبَو َالحايَث َف َالوارية َالدارقطين،َل َعمر َبن َعلي َاحلسن بو

َاهلل ََزن َالرمحن َزلفوظ َي. َوتَرج: َتقيق ،َ َالَراض َطيبة َطََ-يار َعسًن، شارع
 م.َٜ٘ٛٔ-ى ََ٘ٓٗٔالول،َ
زلمدَالعظيمَآبايي،َيارَعونَادلعبويَعلىَشرحَسننَأيبَياوي،َشرفَاحلقَ .ٜٔ

 .مَٕ٘ٓٓ-ى َٕٙٗٔ،َٔابنَحزمَ،َط
فتحَالباريَشرحَصحيحَالبخاري،َأمحدَبنَعليَبنَحجرَالعسقالين،َيارَ .ٕٓ

 م.َٕٔٓٓ-ى َٕٔٗٔ،َٔمصرَللطباعة،َمصر،َط
،َيارَالكتابَالعلمية،َهللَاحلاكمزلمدَبنَعبداَعلىَالصحيحٌن،َستدركادل .ٕٔ

 م.َٜٜٓٔ-ى َٔٔٗٔ،َٔبًنوتَ،َط
 .سةَقرطبة،َالقاىرةَ،َي.طَ،َي.ت،َمؤسأمحدَبنَحنبلَالشيباينَ،ادلسند .ٕٕ
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َأمحدَبنَعليَبنَادلثىنَادلوصلادلسند .ٖٕ َيارَي، َأسد، َتقيق:َحسٌنَسليم ،
 مَ.َٜٗٛٔ-ى َٗٓٗٔ،ََٔيمشقَ،طَ،ادلأمونَللرتاث

 ي.ت.َ،َبًنوت،َي.طَ،،َيارَادلعرفةسند،َسليمانَبنَياويَالطيالسيادل .ٕٗ
َكمالََوسفَاحلوت،َمكتبةَ،َتبنَشيبةاهللَبنَزلمدََ،َعبدادلصنف .ٕ٘ قيق:

 ى .ٜٓٗٔ،َٔ،َط،َالَراضالرشد
َعبدادلصنف .ٕٙ َتقيقَ، َالصنعاين، َالرمحنَالعظمي،َالرزاقَبنَمهام َحبيب :

 ى .ٖٓٗٔ،َٕي،َبًنوت،َطادلكتبَاإلسالم
َأمح .ٕٚ َبن َسليمان َالوسط، َتقيقادلعجم َالطرباين، َعوض،َد َبن َطارق :

 .ى َ،َي.ط٘ٔٗٔقاىرة،َ،َال،َيارَاحلرمٌنعبداحملسنَاحلسيين
ٕٛ. َ َعبدادلعجم َبن َمحدي َتقيق: َالطرباين، َأمحد َبن َسليمان اجمليدََالكبًن،
 .مَٖٜٛٔ-ى ٗٓٗٔ،َٕ،َادلوصلَ،َطمَواحلكم،َمكتبةَالعلَوالسلفي
:َصبحيَقيق،َت،َعبدَبنَمحيدَبنَنصربدَبنَمحيدادلنتخبَمنَمسندَع .ٜٕ

 م.َٜٛٛٔ-ى َٛٓٗٔ،َٔ،َالقاىرة،َطَ،َمكتبَالسنةالبدريَزلمويَالصعيدي
 .مٕٔٓٓ-ى َٕٕٗٔ،َٔنس،َمكتبةَالصفا،َالقاىرة،َط،َمالكَبنَأادلوطأ .ٖٓ
َوال .ٖٔ َاحلدَث َغَرب َف َالزَرالنهاَة َزلمد َبن َادلبارك َادلكتبةََ،يثر، ي.ط،

 .مٜٜٚٔالعلميةَبًنوت،


